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Nieuws

Groot onderhoud
in 2020

Kamerik: samen wonen, werken & leven 

De redactie van Kamerik Vandaag wenst u een gelukkig 2020! Dit 
komend jaar gaan de werkzaamheden aan de Kanis gewoon verder. 
Daar blijft het echter niet bij – in het voorjaar staat een groot 
onderhoud aan de Mijzijde gepland. 

Lees verder op...

Foto: Kees de Kwaasteniet

Werkbezoek college 
B&W
Het college van burgemeester en wethou-
ders dat in 2018 de werkzaamheden begon, 
leert Kamerik beter kennen...

Kolenloods gemaal 
Teylingens herbouwd
De kolenloods bij het gemaal is eindelijk af en 
zal onder andere als informatiecentrum dienen. 
Ruud Mees vertelt meer op... 

Nieuwe bakker op het 
dorp
Griffioen Brood & Banket helpt met het vullen 
van het gat dat gevallen is door het verdwijnen 
van meerdere Kamerikse winkels. Michel 't Hart 
geeft zijn visie op... 
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Colofon

“Kamerik Vandaag” is een onafhankelijk nieuwsblad dat tenminste zesmaal per 
jaar verschijnt in de voormalige gemeente Kamerik. Het is een uitgave van het 
Dorpsplatform Kamerik en de Ondernemersvereniging Kamerik voor alle bewo-
ners van Kamerik. 
Het blad wordt gratis verzonden samen met de folder van supermarkt Plus 
Romijn. Losse nummers zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar in de winkel 
van Plus Romijn aan het Hallehuis. Kamerik Vandaag kan ook digitaal worden 
ontvangen. Meldt u aan via redactie@kamerikvandaag.nl.

REDACTIE
Ad Smit, Charissa Verbon, Dolf Bakker, Els Kwakkenbos, Jan van Es.

INZENDEN KOPIJ
Kopij, ingezonden mededelingen en agendaberichten kunt u sturen naar:  
redactie@kamerikvandaag.nl. Bij gebleken geschiktheid wordt het ingestuurde 
materiaal, al dan niet in bewerkte vorm, op onze website www.kamerikvandaag.
nl geplaatst en, indien mogelijk, in de papieren uitgave van het nieuwsblad. De 
eerstvolgende kopijdatum is 13 februari 2019.

DORPSPLATFORM
Berichten voor het Dorpsplatform Kamerik kunnen verzonden worden naar: 
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

ADVERTEREN
Belangstelling om in Kamerik Vandaag te adverteren? Mail naar:
redactie@kamerikvandaag.nl. 

Voor meer informatie: www.kamerikvandaag.nl
Naast de papieren uitgave van Kamerik Vandaag is er een 
website met nieuws, agendaberichten en informatie. U kunt  
ons ook op Facebook vinden onder “Kamerikvandaag”.

Gelukkig Nieuwjaar, iedereen! Ook in het komende jaar hopen we Kame-
rik Vandaag zes keer uit te brengen. Hieronder staan, onder voorbehoud, 
de geplande uitkomstdata van 2020 (en de eerste 2 dagen van 2021). In 
de tussentijd kunt u het laatste nieuws lezen op www.kamerikvandaag.nl.

29 februari 2020 (inleveren kopij: 13 februari 2020)
25 april 2020 (inleveren kopij: 10 april 2020)
26 juni 2020 (inleveren kopij: 14 juni 2020)
19 september 2020 (inleveren kopij: 4 september 2020)
7 november 2020 (inleveren kopij: 22 oktober 2020)
2 januari 2021 (inleveren kopij: 18 december 2020) 

Bedankt voor het lezen van ons nieuwsblad en tot de volgende keer!

VAN DE REDACTIE VAN KAMERIK VANDAAG: 

Verschijningsdata 2020
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 Evenementen, activiteiten en meer!

1e zaterdag v/d maand
Oud papier ophalen 
Door de Ontmoetingskerk

7 januari, 4 februari, 2 
maart 2020
Repair Café
Locatie: De Sleutel
Nijverheidsweg 8

1 februari 2020
Verenigingenspel
Locatie: Schulenburch
Inschrijven? Zie pg. 13

9 maart 2020
Openbare 
Vergadering DPK
Locatie: De Schulenburch
Aanvang: 20:00

19 maart 2019
Clinics Weteringloop
Voor meer info, zie pg. 9 

21 maart 2020
Landelijke 
Opschoondag
Meer info in volgende 
nummer

27 april
Koningsdag
Zie www.kamerikoranje.nl

 9 mei 2020
Weteringloop 2020
Zie www.weteringloop.nl

Heeft u ook een evenement of activiteit voor de agenda? Mail deze dan naar: redactie@kamerikvandaag.nl

KAM
ERIK

AGEN
DA

VOORWOORD DOOR DORPSWETHOUDER ARJAN NOORTHOEK:

Kamerik, proactief en betrokken

Kamerik is een dorp dat in beweging is. 
Dit werd mij nog eens duidelijk tijdens de 
bezoeken die ik bracht aan activiteitenhuis 
de Cope en de sportverenigingen, tijdens 
de rondleiding die ik kreeg door De Kanis, 
tijdens de bezichtiging van het bedrijventer-
rein en gedurende het bezoek dat ik samen 
met de andere collegeleden bracht aan het 
kinderdagverblijf. Er gebeurt veel. Bovendien 
worden er in Kamerik het hele jaar door aller-
lei activiteiten georganiseerd.

Tijdens de intocht van Sinterklaas viel mij op 
hoe veel mensen er waren. Het is een van 
de activiteiten waar het hele dorp samen 
komt. De sfeer was ook nog eens heel goed, 
mede dankzij de uitstekende organisatie door 
inwoners zelf.   Die betrokkenheid zie ik ook 
bij het dorpsplatform Kamerik. Er is daar hart 
voor het dorp en veel enthousiasme. Vooral 
de proactieve houding spreekt mij aan. Die 
houding komt onder andere tot uiting in de 
dorpsvisie die het platform heeft ontwikkeld. 
Het is als wethouder fijn om te weten wat 
een dorpsplatform wil, zodat de gemeente 

daarop kan acteren. De samenwerking en de 
wisselwerking tussen gemeente en inwoners 
wordt hierdoor beter. 

Wat mij ook inspireert zijn de vele uitnodi-
gingen die medewerkers van de gemeente 
krijgen om presentaties te geven over 
(voorgenomen) beleid. Het is van groot 
belang dat inwoners willen meedenken over 
plannen voordat ze definitief zijn. De stappen 
die zijn gezet om woningen te bouwen op de 
voormalige schoollocaties zijn daar mooie 
voorbeelden van.

Het contact tussen gemeente en dorpsplat-
form gaat over allerlei thema’s. We hebben 
met elkaar onder andere gesproken over 
verkeer, wonen en het sociale domein. Wat 
me bij het laatste onderwerp treft is hoe 
mensen in Kamerik met elkaar omgaan en 
ideeën hebben voor het ondersteunen van 
elkaar. Er is vanuit het platform zelfs een 
contactpersoon voor het sociale domein 
aangesteld. Inwoners in Kamerik hebben oog 
voor de samenleving en daar geloof ik in. Ik 
zie Kamerik als een hechte gemeenschap, 
ondanks de verscheidenheid.

Om die reden ben ik met plezier dorps-
wethouder van Kamerik. Ik hoop dat wij 
de komende jaren veel voor elkaar kunnen 
betekenen. 

St. Activiteiten-
huis Kamerik

Stichting Activiteitenhuis Kamerik organiseert  
activiteiten en faciliteert nieuwe initiatieven 
door en voor de inwoners van Kamerik, in de 
Cope (Berkenlaan 51). Hieronder staat het 
programma voor januari en februari 2020.
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Nieuws van het Dorpsplatform

Via deze rubriek houdt het Dorpsplatform 
Kamerik u op de hoogte van de onderwerpen 
waar wij mee bezig zijn en van de onderwer-
pen die wij met de gemeente bespreken.

Groot onderhoud Mijzijde
De slechte staat van de Mijzijde tussen het dorp 
en de Kanis is al enige tijd een doorn in het oog 
van velen. Om die reden had het Dorpsplatform 
gevraagd om voorrang te geven aan het on-
derhoud van dit wegdek. Tijdens de Openbare 
Vergadering van 19 november werd tijdens 
de presentatie van het nieuwe meldsysteem 
door de gemeente gemeld door een van de 
aanwezigen dat hij zich zorgen maakte over de 
veiligheid op deze route. 

De volgende dag ontving de vragensteller een 
reactie van mevrouw Pels die de presentatie 
hield. Mevrouw Pels had navraag gedaan bij 
een collega. Deze bevestigde dat het wegdek 
slecht is en dat er daarom onlangs is besloten 
om het groot onderhoud een jaar te vervroe-
gen. Dit betekent dat er in het komend voorjaar 
groot onderhoud gepland staat. In de tussentijd 
heeft het wijkteam de opdracht gekregen om 
de huidige gaten zo snel mogelijk te repareren 
en de route daarna wekelijks te controleren 
en te repareren als dat nodig is. De gemeente 
vraagt de omwonenden te melden als er toch 
tussentijds gevaarlijke situaties ontstaan. 
Melden kan via www.kamerikvandaag.nl, 
op de homepage staat een knop “melding 
gemeente”. Bellen met de gemeente kan ook: 
0348-140348.

Fietspad Oortjespad
De inrichting van de fietsroute langs het 
Oortjespad als fietspad kent nog enkele haken 
en ogen. Volledige inrichting als fietspad is 
bezwaarlijk voor Kameryck, want dan mogen 
de touringcars daar niet meer stoppen om 
bezoekers uit te laten stappen. Dat zou dan 
op het Oortjespad zelf moeten gebeuren, wat 
natuurlijk verre van aantrekkelijk is. Kameryck 
is wel voorstander van het aanbrengen van 
een doorgetrokken witte streep aan beide 
kanten van de route en van het aanbrengen van 
haaientanden, zodat duidelijk is dat de fietsers 
voorrang hebben. De fietsroute langs het Oor-

tjespad is in eigendom van het recreatieschap, 
daarom moet de gemeente met deze partij 
overleg voeren over de uiteindelijke uitvoering 
van de fietsroute. Wordt dus nog vervolgd.

Verkeerscirculatie Mijzijde/ 
Molentocht
De problemen hier zijn met de gemeente be-
sproken, de beleidsadviseur Verkeer zag geen 
oplossing voor de gesignaleerde problemen. 
We hebben afgesproken dat de Smiley op de 
Mijzijde geplaatst zal worden om het verkeer 
ter plekke beter in beeld te brengen. Verder is 
de gemeente het met ons eens dat het onge-
wenst is dat er vrachtwagens via de Molentocht 
de woonwijken inrijden. Daarom heeft een 
verkeersbesluit genomen tot het plaatsen van 
een inrijverbod voor vrachtwagens. Dit besluit 
is helaas nog niet gepubliceerd, maar dit zal 
voor de kerst gebeuren. Daarna ligt het ver-
keersbesluit officieel 6 weken ter inzage. Als de 
bezwaartermijn is verstreken, kan de gemeente 
een bord plaatsen. 

Afsluiting Mijzijde door 
werkzaamheden
In verband met de werkzaamheden aan de 
Kanis is de Mijzijde voor langere tijd gedeeltelijk 
afgesloten, waardoor fietsers over de veel 
drukkere Van Teylingenweg moeten rijden. Wij 
maakten ons zorgen over de verkeersveiligheid 
aldaar en hebben daarom aan de bel getrok-
ken. De gemeente reageerde op 10 december 
dat zij in overleg met de aannemer een fiet-
spontonbrug wilde aanleggen. Hiervoor moest 
de gemeente nog wel een vergunning aanvra-
gen bij het Waterschap. De fietspontonbrug (zie 
hierboven) is op 13 december aangelegd.

Outdoor fitnesspark
Tijdens de laatste Openbare Vergadering heeft 
de voorzitter verteld dat wij benaderd zijn door 
een commerciële partij die belangstelling heeft 
om een outdoor fitnesspark of een beweeg-

park aan te leggen in Kamerik. In de loop van 
december gaan we dit voorstel bespreken met 
de gemeente. In de volgende Kamerik Vandaag 
verwachten wij u meer te kunnen vertellen.

Sloop oude scholen
In de week na Sinterklaas werd bekend dat 
de Wijde Blik veel meer asbest bevat dan ver-
wacht. Dit kon niet eerder onderzocht worden 
omdat de scholen nog niet overgedragen 
waren. De sloop zal daardoor langer duren, 
naar verwachting tot medio januari. Tijdens de 
jaarwisseling zal er extra gesurveilleerd worden. 
De sloop van de Eben-Haëzer is vertraagd om-
dat daar zeldzame dieren zijn gevonden. 

Meerjarig onderhoudsprogramma 
Openbare Ruimte
In de vorige Kamerik Vandaag hebben we u 
gemeld dat het Onderhoudsprogramma door 
de gemeente ‘on hold’ was gezet in verband 
met bezuinigingen. Het aangepaste programma 
voor de komende jaren hebben we nog niet 
ontvangen, maar inmiddels is bekend dat de 
aanpak van de Mijzijde in 2020 start en dat de 
verwachting van de gemeente is  vanaf 2021 
er wel voldoende middelen zijn om de nog niet 
aangepakte straten in Kamerik op te pakken. 

Verslagen Openbare 
Vergaderingen
Heeft u een Openbare Vergadering gemist en 
wilt u teruglezen wat er allemaal besproken is? 
Een paar weken na elke Openbare Vergadering 
kunt u een verslag vinden op www.kamerikvan-
daag.nl, op de pagina "verslagen" onder het 
kopje van het Dorpsplatform. 

Een mooi 2020!
Wij wensen u een mooi en hopelijk gezond 
2020 toe! In de vorige Kamerik Vandaag keek 
onze voorzitter terug op ons Actieplan 2019. 
In 2020 gaan we weer aan de slag met het 
opstellen van een Actieplan voor 2020. Op de 
Openbare Vergadering op 9 maart zullen wij u 
daarover informeren.
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Nieuws van de gemeente; Kameriks nieuws

Het college van burgemeester en wethouders 
dat in 2018 de werkzaamheden begon, be-
zoekt – als kennismaking – de diverse wijken 
en dorpen die samen de gemeente Woerden 
vormen. Op 5 november werd Kamerik be-
zocht. Het bezoek was georganiseerd door de 
dorpsambtenaar, Ella Launspach, in overleg 
met het Dorpsplatform.

Om 10.00 uur startte men op het bedrij-
venterrein Handel en Nijverheid, waar de 
voorzitter van de Ondernemersvereniging, 
Martijn Zwiers, uitleg gaf over het proces om 
het bedrijventerrein te renoveren. Daarna 
volgde een rondleiding door Klein Kamerik, 
waar directeur Heidi Meijers enthousiast ver-
telde over haar visie op kinderopvang en het 

belang van deze voorziening voor Kamerik. 
Dit belang werd onderstreept door de dorps-
wethouder Arjan Noorthoek en de voorzitter 
van het Dorpsplatform, Ko Droogers.

Vervolgens naar de Cope waar de pas opge-
richte Stichting Activiteitenhuis Kamerik, bij 
monde van Tonny Bouwman, vertelde over 
de vele activiteiten die in de Cope worden 
georganiseerd. Dit gebeurde in een volle zaal 
waar een gezellige spelletjesochtend aan de 
gang was. 

De nieuwe school mocht natuurlijk ook 
niet op het programma ontbreken, na een 
korte uitleg over de duurzame bouw en het 
mini-veenweidegebied volgde een snelle tour 
door de school onder leiding van locatie-di-
recteur Marijke Peeters. 
Daarop het dorp uit, naar de Kanis, waar in 
de keet uitleg werd gegeven over de renova-
tie van de Kanis en de gevolgde werkwijze, 
waarna aan iedereen een oranje hesje werd 
uitgereikt voor een rondgang langs de werk-
plekken. 

Het bezoek werd afgesloten met een lunch 
op de Beekhoeve, waar eigenaar Koos 

Werkbezoek college B&W aan Kamerik

Vanaf acht augustus kunt u als inwoner 
van de gemeenten Woerden  via een uniek 
systeem uw melding doen over zaken die u 
opvallen in de openbare buitenruimte. Denkt 
u hierbij aan kapotte straatverlichting, losse 
stoeptegels, zwerfvuil, een gat in de weg of 
overhangend groen. 

De gemeenten Woerden biedt inwoners een 
aantal kanalen waar zaken gemeld kunnen 
worden die hen opvallen in de openbare 
ruimte. Meldingen kunnen bij voorkeur 
gedaan worden op de website ook via uw 
mobiletelefoon of tablet (omgeving past zich 
aan), of via telefoonnummer 140348. 

Om de dienstverlening verder te optima-
liseren en de meldingen binnen 48-uur in 
behandeling te nemen en- of af te handelen 
heeft de gemeente een systeem ontwikkeld 
dat uniek is in gemeenteland. Met slechts 
enkele eenvoudige handelingen kunt u uw 
melding doen, op kaart, die vervolgens direct 
wordt doorgegeven aan de gecontracteerde 
aannemer of terecht komt bij de vak afdeling 

Nieuw meldingssysteem
VAN DE GEMEENTE WOERDEN:

van de gemeente. Zo kan uw melding binnen 
twee werkdagen worden opgepakt en soms 
zelfs al afgehandeld worden. Wanneer uw 
melding vraagt om een meer specialistische 
oplossing en de 48-uur richtlijn niet gehan-
teerd kan worden, dan wordt u tussentijds op 
de hoogte gehouden. 

Openbare ruimte is van ons allemaal
Het is niet alleen de verantwoordelijkheid 
van de gemeente, de openbare ruimte is van 
iedereen die het gebruikt, zich er in voortbe-
weegt of er van geniet. U bent als inwoner, 
onze ogen en oren. Ziet u daarom iets in de 
openbare ruimte wat niet hoort. Meld het 
en samen houden we de openbare ruimte in 
onze gemeenten schoon, veilig en weer een 
stukje mooier!’

Wat is een melding openbare ruimte?
De openbare ruimte is een verzamelnaam 
voor de plekken die wij allemaal gebruiken. 
Zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. 
Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? 
Doe dan een melding. 

van der Laan vertelde over zijn ervaringen 
met het project Veenweidegebied en Ko 
Droogers, namens het Dorpsplatform, de 
Dorpsvisie onder de aandacht bracht en 
ook aandacht vroeg voor de positie van de 
Schulenburch. 

Behalve het college namen ook enkele 
directieleden van de gemeente deel aan het 
bezoek en was het dagelijks bestuur van het 
Dorpsplatform Kamerik aanwezig.

Piet zijn is nog niet zo makkelijk: je moet 
pakjes bezorgen in de schoorsteen, over 
smalle daken lopen en dansen op Sin-
terklaasliedjes. Dit alles en meer konden 
kinderen van groep 1 tot 4 vertonen 
tijdens de Pietenschool op vrijdagmiddag 
29 november. 

De Pietenschool werd georganiseerd door 
Beweegteam Woerden in de sporthal van 
de Schulenburch. 

Pietengym
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Kameriks nieuws

Van 20 tot 22 november was er weer de jaar-
lijkse kippenknip in de Schulenburch. 
Elk jaar tegen eind november wordt de grote 
zaal van de Schulenburch ontruimd voor de 
pluimveetentoonstelling van de Kamerikse 
Pluimvee Vereniging, in de volksmond be-
kend als “de Kippenknip”. Via bestuurslid Roel 
Schippers krijgen we de nodige informatie 
over dit typisch Kamerikse evenement, waar 
elke jonge Kameriker meerdere keren in zijn 
leven geweest is. 

Het begint met het opbouwen van de grote 
zaal, benodigd voor het tijdelijk huisvesten 
van liefst 400 dieren: de mooiste kippen, 
hanen, eenden, konijnen en kalkoenen uit 
de wijde omgeving komen naar Kamerik om 
te strijden voor de prijzen van de mooiste 
dieren. De opening die dit jaar door Emiel 
kwakkenbos van de Onderlinge Verzekerin-
gen gedaan omdat de Kippenknip de oudste 
klant is van onze plaatselijke verzekeraar: In 
2026 bestaat de KPV liefst 100 jaar!
Er was bij de hoofdprijswinnaars ook een be-

kende Kameriker, namelijk Bertus den Blan-
ken. Hij won bij de categorie kleine hoenders 
met de mooiste kip. De overige hoofdprijzen 
vielen helaas buiten Kamerik. De keuring 
vindt altijd plaats op woensdagmorgen, dus 
als de tentoonstelling ’s middags rond 13.00 
uur van start gaat, zijn alle dieren al gekeurd 
door keurmeesters uit het hele land!

De KPV is weliswaar al oud, maar het gaat 
heel goed met ze. De laatste twee jaar zijn er 
twintig nieuwe leden bijgekomen, waaronder 
ook jeugd. Voor de jeugdleden wordt elk jaar 
een jonge dierendag gehouden om hen te 
leren hoe ze nog beter met hun dieren om 
kunnen gaan. Ook qua bestuur gaat de KPV 
met de tijd mee: er zitten twee vrouwen in 
namelijk Judy Oudenallen en Tineke Korver. 
Waar het bestuur ook heel blij mee is: als 
er vrijdagsavonds wordt opgeruimd, dan 
helpen wel 30 mensen mee. Hieronder zijn 
ook tieners van 18-19 jaar die een handje 
helpen, terwijl ze niet eens lid zijn. Als dank 
krijgt iedereen na afloop erwtensoep met 

Kamerikse Kippenknip weer voorbij
roggebrood en spek en de tieners patat met 
een frikandel.

Tot slot denkt het bestuur tijdens de Kippen-
knip niet alleen aan de scholen, maar ook aan 
de gehandicapten en ouderen in Kamerik; 
zowel Klein Houtdijk, als het Waterschapshuis 
en de Stee worden uitgenodigd op de ten-
toonstelling en krijgen dan koffie met iets 
lekkers voorgezet. Een leuke anecdote in dat 
verband is dat de bewoners als ze willen een 
heel klein kipje (een Seramakipje) bovenop 
hun hoofd krijgen en als ze stil blijven zitten, 
dan doet het kipje dat ook! Dat geeft heel 
veel plezier natuurlijk en je ziet ook demente 
ouderen dan opleven!

Bodemdaling te lijf
Dat in het grootste deel van Kamerik de bodem daalt, is algemeen 
bekend. ‘Alles’ verzakt en regelmatig moeten straten, stoepen en 
tuinen worden opgehoogd. Ook de agrarische grond daalt en wie aan 
de Grechtkade gaat staan, ziet hoeveel de bodem sinds de vijftiende 
eeuw gezakt is. Immers: ooit lag het omringende land hoger dan de 
Grecht.

De gemeente Woerden, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen, de Rijksoverheid, de provincies Utrecht en Zuid-Holland en 
een aantal andere waterschappen en gemeentebesturen hebben 
de handen ineengeslagen om de gevolgen van de gestaag zakkende 
bodem te lijf te gaan. Met het sluiten van de Regio Deal bodemdaling 
Groene Hart is er een officieel plan gepresenteerd.

Door ontwatering en droogte daalt niet alleen de bodem. Dit proces 
heeft grote gevolgen voor de CO2-uitstoot vanuit het landelijk gebied. 
De Deal houdt een gezamenlijke aanpak in. Met ruim twintig innova-
tieve experimenten en een investering van zo’n twintig miljoen euro 
moet duidelijk worden hoe de gevolgen van bodemdaling het beste 
bestreden kunnen worden. De kennis en oplossingen die in de regio 
worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en 
mogelijk internationaal worden toegepast.

Tijdens het congres bodemdaling, dat werd georganiseerd door onder 
meer het Platform Slappe Bodem, ging de Regio Deal officieel van 
start. Onderdeel van de Deal is ook de website: www.bodemdalingde-
baas.nl. Op deze website staat informatie over de projecten en verder 
uitleg over de aanpak, links en documenten, nieuws en meer.

Met Oud en Nieuw en Kerst (ook) alweer ach-
ter de rug, ligt het Sinterklaasfeest nog weer 
verder in de herinnering, maar zaterdag 23 
november hield de Goedheiligman zijn intocht 
in Kamerik. Apeldoorn had de eer om de Sint 
landelijk in te halen en dáár werd het bijzon-
der gevonden dat hij zijn stoomboot voor een 
stoomtrein had ingeruild. Hier kwam de Sint 
als vanouds met de klassieke brandweerauto.

Bij het voormalige gemeentehuis werd hij 
opgewacht door heel veel kinderen met 
hun ouders, met opa’s en oma’s en door het 
ontvangstcomité. Kamerik mag dan al dertig 

jaar geen eigen burgemeester meer hebben, een dorpswethouder is 
er nog wel. En die, Arjan Noorthoek, verwelkomde de Sint namens 
het gemeentebestuur. Uiteraard toonde de Sint zich blij in Kamerik 
te zijn en die blijdschap was wederzijds, vooral omdat zijn (zwarte) 
Pieten royaal gevulde zakken bij zich hadden. Met de pepernoten en 
het andere lekkers dat daarin zat konden zelfs de grootste twijfelaars 
en angsthazen onder de kinderen over de streep worden getrokken. 
Kleintjes die Piet eerst veel te eng vonden, gingen al snel door de 
knieën als zij een hand met lekkers toegestopt kregen.

Na de ontvangst trok het gezelschap in optocht naar de Schulen-
burch, waar het feest binnen werd voortgezet en waar er voor de 
kinderen niet alleen limonade en wat lekkers was, maar ook een 
cadeautje. En ’s avonds allemaal de schoen zetten…

Hij kwam, hij kwam, die goede, oude Sint
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TEL: 0348-401635 
INFO@ROESTKAMERIK.NL 
WWW.ROESTKAMERIK.NL 

 

Tuin lekker aan het 
opknappen? 

Is de tuin alweer 10 cm 
gezakt, en wordt het tijd om 

weer op te hogen? 

Voor zand, grond, grind en split. 
Bestrating en schuttingen  
Hardhout en vurenhout 

 

Kom dan gerust een 
keer bij ons langs! 

 

Tijd voor een nieuw 
tuinhuis, loungeruimte 

of mooie aanbouw? 

Nicole Fazzi – Burgers
Woerden 0348 – 498129
www.ametista.nl

dan is het belangrijk, om dat in eigen stijl 
en op respectvolle wijze te kunnen doen. 

Voor een persoonlijke 
en betekenisvolle 
uitvaart:

Als je afscheid
nemen moet...
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Investeren in de
lokale
samenleving.
Heb jij een lokaal initiatief, dat wellicht met een
steuntje in de rug gerealiseerd kan worden? De
eerste stap zet je door het digitaal invullen van
het aanvraagformulier op de website.

Voor meer informatie: www.rv.rabobank.nl

Rabo Dichtbijfonds

Overstek 2 • 3471 EJ Kamerik
T 0348 401 615 • 06 44 65 24 08

info@deschulenburch.nl
www.deschulenburch.nl

Schulenburch
Sporten, feesten en vergaderen

Kom gerust langs dan laten wij u graag zien welke zalen wij verhuren 
en wat de mogelijkheden zijn.

Een zaal huren voor een verjaardag of 
ander feest? Dat kan bij De Schulenburch! 
Een sfeervolle locatie voor het huren van een zaal voor vergaderingen, 
feesten, workshops, maar ook condoleances. Daarnaast zijn de zalen 
geschikt voor bruiloften en sportevenementen. De Schulenburch 
verzorgt graag de catering voor u, van lunch tot en met buff et. 
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Clubs en oproepjes

IJsclub Juliana bestaat bijna 100 jaar. 
Deze ijsclub heeft een hele mooie 
kantine aan de Oudendam. Omdat er 
weinig ijs is en de kosten van de kantine 
doorgaan, klaverjassen we 7 keer in 
het seizoen. De volgende avonden zijn 
op 31 januari, 28 februari en 27 maart. 
Om 19.45 uur staat de koffie op jullie te 
wachten.

We hopen dat je een keer langs komt. 
Het is niet groot, maar wel erg gezellig. 
Wil je meer weten, bel me maar! 
(Zie contactgegevens onderaan deze 

De Ontspanningsclub is in 1981 opge-
richt. Elke donderdag kan je terecht in 
de Schulenburg om te klaverjassen of 
rummikub te spelen.

Om 13.45 uur is iedereen welkom en dan 
beginnen we om 14.00 uur het klaverjas-
sen. We spelen drie boompjes (Amster-
dams). Dit duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
Zo lang duurt ook het rummikub. 
Je kan lid worden, dan betaal je € 6.50 
per maand. Om de 6 weken worden er 
prijzen uitgedeeld. Van de 6 middagen 
rekenen we er 4.

We zijn geen vereniging, maar een club.
Dat betekent dat we al het geld zelf 
mogen houden. Dat gebruiken we ook 
voor met elkaar eten en een borrel of 
een hapje tussendoor.

Wil je meer inlichtingen, dan kan je me 
altijd bellen.

Ria Hoogerwerf
Tel. 401996 of 0630165624

De Sleutel, het huidige clubhuis van stich-
ting Sleutelclub Kamerik, wordt gesloopt. 
We moesten dus op zoek naar een nieuwe 
locatie. Die hebben we gevonden op Nijver-
heidsweg 15. Dit pand was oorspronkelijk 
van Schildersbedrijf Koren en later heeft 
Schalkwijk Tegelwerken er gezeten. Er moet 
heel wat gebeuren om het pand geschikt te 
maken voor de Sleutelclub. Beneden komen 
de brommers en de fietsen. Deze ruimte 
is nog helemaal leeg. Er moet elektriciteit 
worden aangelegd en er moeten muren 
geplaatst worden voor de magazijnen. In de 
hal komt een toilet voor minder validen en 
de trap moet veiliger. Boven komen ruimtes 
voor houtbewerking en knutselen. Daarnaast 
komt er een kookstudio en een cursusruimte.

Heel veel bedrijven uit Kamerik, Harmelen, 
Woerden, Nieuwerbrug en zelfs nog verder 
zijn bereid te helpen met materiaal, advies 
en arbeid. Desondanks hebben we hulp 
nodig, veel hulp. Bent u een beetje handig 

en heeft u de komende maanden tijd om een 
avondje te helpen, laat het ons weten. Stuur 
een mail aan secretaris@sleutelclubkamerik.
nl of kom naar een bouwvergadering, elke 
woensdagavond 19:00 uur, Nijverheidsweg 8, 
Kamerik.

Uiteraard zijn ook financiële bijdrages van 
harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken 
op rekening NL30RABO0149634528 t.n.v. 
Sleutelclub Kamerik o.v.v. ‘Verbouwing’. De St. 
Sleutelclub Kamerik is een ANBI (Algemeen 
nut beogende instellingen) dit betekent onder 
andere dat uw giften aan de stichting op de 
inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. 

Sleutelclub heeft uw hulp nodig

Weteringloop: ren je met ons mee?
Dit jaar is de jubileumeditie van de Wetering-
loop! Op 9 mei starten we alweer voor de 
15e keer met deze mooie en gezellige loop 
door het mooie Kamerik en het Groene hart. 
Ook is er weer een wandeltocht georgani-
seerd.

Voor veel mensen is de Weteringloop een be-
grip, voor een aantal een mooie kans om met 
hardlopen te beginnen. Daarom organiseert 
Stichting de Weteringloop clinics, samen met 
het beweegteam Woerden. 

In 8 avonden leer je hardlopen en stomen we 
je klaar voor de 5 kilometer, ook als je nog 
geen hardloper bent! Voor de meer gevorder-

de lopers zijn er clinics voor de 10 km. 
De clinics worden op donderdagavond 
gehouden en starten op 19 maart om 20.00 
uur bij de kantine van Voetbalvereniging 
Kamerik.

Nieuw dit jaar zijn onze Weteringloopshirts! 
Mede mogelijk gemaakt door onze nieuwste 
sponsor: Sporthuis Woerden, de shirts kun je 
bestellen bij inschrijven voor de loop.

Alle informatie over de Weteringloop, de Cli-
nics, het Wandelen en het Groene Hardloop-
circuit, vind je op onze vernieuwde website: 
www.weteringloop.nl.

Gezocht: informatie over 
ir. Enschedeweg
Al meer dan een halve eeuw verbindt de ir. Enschedeweg Geestdorp met de provinciale 
weg Haarlem-Hilversum, dwars door de Kamerikse polder. De aanleg van de weg heeft lang 
geduurd en was voor de jaren vijftig een dure aangelegenheid. Minder aandacht was er in 
die periode voor de landschappelijke consequenties: door de aanleg van de weg werd het 
aanzien van het open gebied tussen Kamerik en Kockengen drastisch gewijzigd. De Zwarte 
Dijk verdween, net als een deel van de Hollandse Kade, terwijl drie plassen ontstonden als 
gevolg van de zandwinning voor deze weg en de N401 richting Kockengen en Breukelen. 
Grond werd afgegraven, waarmee brede sloten versmald werden. 

De redactie van Kamerik Vandaag is op zoek naar foto’s (en mogelijk andere materialen) 
over dit stukje Kamerikse geschiedenis. Contact: info@kamerikvandaag.nl of tel. 402071.

IJsclub Juliana

Ontspannings-
club Kamerik
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Ruud, jij bent voor Kamerik het gezicht van 
het gemaalcomplex. Wie zijn er nog meer?
Wij hebben een enthousiaste en betrokken 
groep vrijwilligers: deels uit Kamerik, deels 
uit Harmelen, Utrecht en Wilnis. Het dagelijks 
bestuur van het eerste uur (2008) is er ook 
nog steeds en bestaat naast mij uit Fok de 
Wit, secretaris, Jaap Oudshoorn, penning-
meester, Ton Versteeg, voormalig hoogheem-
raad en Peter van der Horst, hoofdmachinist. 
Bij elkaar bestaat de groep uit 15 vrijwilligers, 
maar dat zijn er te weinig. Zeker nu we de 
kolenloods als informatie-, expositie- en 
vergaderruimte willen gaan gebruiken. Dan 
hebben we er nog een aantal nodig. De Stich-
ting die het complex beheert, is opgericht in 
2010.

Wat hadden jullie voor de Kolenloods al 
gerenoveerd?
In 2011 kregen we de stoommachine weer 
aan de praat na heel veel gedoe, variërend 
van onderdelen uit het buitenland halen tot 
het zelf namaken van onderdelen. Dat was 
een mooie mijlpaal. Vervolgens hebben we 
in 2014 het gebouw gerestaureerd en ook 
de schoorsteen weer op de oorspronkelijke 
hoogte van 21 meter gebracht. Dit alles aan 
de hand van een restauratieplan van Monu-
mentenwacht.

Dat zal het nodige gekost hebben? 
Zeker, maar we kregen indertijd zes ton 
subsidie van Europa, de provincie en het 

Waterschap en daar konden we veel mee 
doen. Heel veel werk werd (en wordt!) ook 
door de vrijwilligers gedaan. Zo heeft Peter 
van der Horst, die bij Shell werkte, daar een 
enorme compressor losgekregen. Die was 
met 400 kW veel te groot en hebben we later 
ingeruild tegen een kleinere van 55 kW met 
geld toe.

Daarnaast hebben bedrijven voor weinig geld 
werkzaamheden uitgevoerd zoals uit Kamerik 
o.a. Wiko, de Osim en Kemkam. Daarnaast 
is aannemer Kwakkenbos uit Harmelen (van 
Kamerikse oorsprong) de Hoofdsponsor en 
ook JR-Techniek en Kersten Electra steunen 
ons. Ook Maurits Heiwerk uit Woerden wil 
ik hier graag genoemd hebben, daar kom ik 
later nog op terug.

Het ging niet vanzelf met die kolenloods?
Nee, bepaald niet. Voor we daarvoor een 
vergunning kregen waren we vier jaar verder 
en 40.000 euro armer aan procedures en on-
derbouwingen. Aan de provincie en het wa-
terschap heeft het niet gelegen. Het restant 
van hun subsidie mocht hiervoor gebruikt 
worden, maar je werd gek van de ellenlange 
procedures, vooral bij de gemeente. Toen 
het uiteindelijk gelukt was om alles rond te 
krijgen, hadden we alleen nog geld om de 
materialen te kopen, maar niet genoeg meer 
om een aannemer in te huren. Dat betekent 
dat het vrijwel geheel zelfwerkzaamheid is 
geworden!

We hebben hierbij veel gehad aan onze 
nieuwe penningmeester Jaap Oudshoorn, die 
veel contacten had en via die weg kwamen 
er weer nieuwe sponsors en vrijwilligers. Zo 
is ook het hele bouwpakket van het houten 
casco op de computer gezet in het bedrijf 
van Frank Lekkerkerker, en uitgewerkt in een 
zaagopdracht die zo de computer in kon; 
daarmee kon dat casco vrijwel zonder proble-
men op maat geleverd worden. Dat scheelde 
veel in de bouwtijd.

Waren er grote tegenvallers?
Nou, de vergunningprocedure heb ik al 
genoemd. Daarnaast hadden we voor de res-
tauratie van het gemaal in 2011 een bedrijf 
ingehuurd om de fundering van het gemaal 
te testen en die gaven aan dat de fundering 
geheel vernieuwd moest worden. Ze bleken 
een belang te hebben in het bedrijf wat dat 
zou moeten doen. En daar komt Maurits 
Heiwerk uit Woerden, die ik al eerder noem-
de, om de hoek kijken. Zij inspecteerden de 
fundering en hun conclusie was dat er weinig 
mis mee was! Daar waren we dus bijna de 
mist mee ingegaan. Gelukkig zijn er ook nog 
betrouwbare bedrijven zoals in dit geval 
Maurits, die ook de prijs van het heiwerk van 
de kolenloods na vier jaar niet omhoog deed.
Kortom wat eerst een tegenvaller was, werd 
later dus een meevaller.

Waarvoor gaat de kolenloods gebruikt 
worden?
Als ruimte om gasten te ontvangen en uiter-
aard om voorlichting te geven over kolen en 
stoom, waterbeheer en bodemdaling. Om de 
kolen op te slaan, waarmee we de machine 
een aantal keren per jaar weer willen laten 
draaien, gebruiken we een afgeschermde 
ruimte tussen het gemaal en de kolenloods. 
Om de gasten goed te kunnen ontvangen, 
zijn er een keuken en wc’s gemaakt. De 

Ruud Mees voor het stoomgemaal Teylingens en de nieuwe kolenloods. 

Interview met Ruud Mees over de kolenloods en het stoomgemaal

Ruud Mees woont sinds 1977 in Kamerik, eerst aan de Kanis en later in Teckop. Hij is getrouwd met Tineke en samen hebben ze twee 
kinderen en zeven kleinkinderen. Ruud is 73 jaar en inmiddels dus al een aantal jaren gepensioneerd. Hij is zijn carrière begonnen als 
arbeidsdeskundige, ging toen in de sociale verzekeringen en uiteindelijk had hij een directiefunctie bij Zorgvoorzieningen Nederland (wat 
later is opgegaan in Welzorg). Uiteindelijk werkte hij ook nog een aantal jaren als ZZP-er in de Sociale Zekerheid. Ruud heeft van 1977 tot 
1989 in de gemeenteraad van Kamerik gezeten voor de VVD,  aansluitend in Woerden tot 1993, en ook later van 2006 tot 2014 in Woerden. 
Tevens is hij al 35 jaar bestuurslid van MFC de Schulenburch.

Hieronder: het gemaal in de steigers tijdens de 
restauratie van 2014. 
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Nu de Kolenloods zo goed als af is worden 
daar binnenkort groepen ontvangen en 
zijn er dus ook gastheren en/of -dames 
nodig. Dit is vooral op zaterdagen. Het is 
dan leuk wat te kunnen vertellen over het 
gemaalcomplex en daarin word je dan 
opgeleid en begeleid. Ook is de Stichting 
op zoek naar een webmaster, die de web-
site (www.stoomgemaalteylingens.nl) wil 
bijhouden.

Wie het leuk vindt hieraan een bijdrage te 
leveren komt in een enthousiaste groep 
vrijwilligers terecht. Aanmelden kan bij het 
gemaal op zaterdagochtend of Ruud via 
stoomgemaal@meesco.nl.

verdere inrichting staat nog niet vast. We 
willen groepen kunnen ontvangen, maar ook 
flexibel om kunnen gaan met de ruimte.

Zijn er nog wensen voor de toekomst?
Jazeker. Naast de aanschaf van een stoomke-
tel, is het een droom dat de sluis weer open 
kan gaan. Hij is in de jaren 70 dichtgegooid 
en daarna nog een keer open gemaakt. Er 
lopen wel twee buizen doorheen waar een 
elektrisch gemaal water door pompt. In 
het kader van een nieuwe vaarroute door 
Kamerik zou heropening van de sluis een 
gigantische stap vooruit zijn, nog los van de 
historische waarde van de sluis.

Vervolg interview; Kameriks nieuws

Vrijwilligers gevraagd!

Een kaart van Kamerik en omgeving in informatiecen-
trum de Kolenloods. 

Terugblik reünie Eben-Haëzer
Afgelopen zaterdag 16 november was het 
zover; de reünie van alle oud-leerlingen en 
oud-medewerkers die verbonden zijn ge-
weest aan het gebouw aan Mijzijde 88A.

Zo'n 350 mensen hebben de reünie bezocht; 
vele herinneringen zijn opgehaald en oude 
bekenden hebben elkaar weer na jaren 
ontmoet. 

Ook is er symbolisch afscheid genomen 
van het gebouw. De eerste steen (gelegd 
door meester Van Nee in 1961) is door de 

oud-leerkrachten dhr. Hoogendoorn, dhr. 
Mackloet en dhr. Kraaijeveld uit de muur 
verwijderd en overhandigd aan het bestuur 
(Jan van Maanen). Deze steen zal een plekje 
krijgen bij het nieuwe schoolgebouw. 

Als commissie kijken we terug op een ge-
slaagde reünie! 

Met vriendelijke groet,
Annette van Duijn, Henriëtte de Jong, 

Kees Hoogendoorn en Marc-Jan en 
Annet Zwaneveld

Groepsfoto: Juffen en meesters van de Eben-Haëzer. Vlnr.: ex-directeuren dhr. Hoogendoorn, dhr. Kraaije-
veld en dhr. Mackloet met de eerste steen. 

Kunstwerk Eben-Haëzerschool
Op de voorgevel van de oude Eben-Haëzer-
school bevindt zich een kunstwerk. Het zijn 
keramische delen met als titel “De Goede 
Herder”. Zie de foto.

De projectleider van de herontwikkeling van 
de scholen heeft aangegeven dat als er geen 
herbestemming komt, het kunstwerk met 
de sloop verloren zal gaan. De kosten om 
het er af te halen, op te slaan en elders te 
bevestigen zijn relatief hoog en passen niet 
in het sloopbudget. Aan het Dorpsplatform 
is gevraagd of er een alternatieve bestem-
ming kan worden gevonden en of er wellicht 
dorpsgenoten of belangstellenden zijn die 
het kunstwerk eraf zouden willen halen en 
een idee of plaats hebben voor een nieuwe 
bestemming. De sloop van de school zal niet 
vóór april volgend jaar plaatsvinden.

Mocht u hiervoor ideeën en/of belangstelling 
hebben dan kunt u contact opnemen met on-
dergetekende. In overleg met de gemeente 
zal dan worden bekeken wat haalbaar is.

Jan Zwaneveld, 
jzwaneveld@freeler.nl

Kerstsamenzang
Woensdag 11 december vond de kerstvie-
ring in de Cope plaats. Muziekvereniging 
Nieuw Leven zette een mooi concert neer 
voor jong en oud en maakte het een avond 
om van te genieten. 
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meenschap? Stuur dan jouw 06-nummer met 
een PB of mail via de Facebook-pagina “EHBO 
Kamerik” en dan wordt je toegevoegd aan de 
AED Kamerik WhatsAppgroep.

Cursus reanimeren met AED
Wil jij graag leren hoe je moet reanimeren of 
je kennis weer eens opfrissen? Ook daarvoor 
moet je bij EHBO Kamerik zijn. 

Jeugdrubriek; Kameriks nieuws

Jeugdrubriek
DOOR CRISTO SMITS:

Kippenknip
Woensdag 27 tot en met vrijdag 29 novem-
ber was het weer Kippenknip in Kamerik. 
Dit is een tentoonstelling van pluimvee en 
konijnen. 

Op donderdagavond ben ik met mijn vader 
gaan kijken. Eerst langs de rijen met konijnen. 
Er waren Vlaamse reuzen, dwergkonijntjes 
en nog veel meer. Ook van die witte met 
rode ogen, Albino’s. Er waren ruim drie rijen 
konijnen. Toen langs de kippen. Er waren 
veel hanen. We zagen krielkippen, hele 
kleine krieltjes, maar ook grote kippen en 
zelfs kippen met veren op hun poten. Op het 
podium stonden duiven. En een halve rij met 
eenden. Er stonden ook ganzen. Die waren 
groot en eng. 

In de hal kon je schieten en lootjes kopen. 
Helaas kon ik geen lootje kopen, omdat er te 
weinig mensen waren.

Sinterklaas
Zaterdag 23 november was de intocht van 
Sint Nicolaas in Kamerik. Dit jaar was het 

anders dan anders. Sinterklaas kwam aan bij 
het oude Gemeentehuis. Daar vertelde hij 
wat en praatte met juf Marloes en juf Chris-
tien. Hierna ging hij met zijn pieten door het 
dorp naar de Schulenburch. Hier werd een 
feest gehouden voor Sinterklaas. 

De kinderen konden hier vanalles doen, zoals 
pakjes inpakken, pakjes door de schoorsteen 
gooien, met de pieten dansen, schminken, 
met een zwarte piet en Sinterklaas op de 
foto. Ook kon er gekleurd worden, hiervoor 
waren kleurplaten. Sinterklaas maakte be-
kend wie de kleurwedstrijd gewonnen had. 

Zelf mocht ik Sint Nicolaas vragen stellen:

Sinterklaas, wat vond u ervan om met de 
trein in plaats van met de boot naar Neder-
land te komen?
Heel anders, maar was wel heel leuk en 
bijzonder.
Bent u zo technisch met de trein?
Ja, maar het was wel lastig.
Hoe vindt u het in Kamerik?
Kamerik is altijd een feestje in de Schu-
lenburch. Leuk om de juffen Marloes en 

Onlangs heeft de EHBO-vereniging een 
nieuwe AED aangeschaft. Gelijk ontstond 
het idee om deze AED beschikbaar te 
maken voor de inwoners van Kamerik. 
Reanimatie in de eerste 6 minuten na een 
hartstilstand is van kritiek belang. Daar-
naast moeten ambulances steeds vaker 
van verre standplaatsen komen. Daarom 
heeft EHBO Kamerik hun AED beschikbaar 
gesteld aan de gemeenschap!

Met dank aan de sponsor Onderlinge Ver-
zekeringen Kamerik.

Waar kun je deze AED vinden?
De AED hangt op: Verlaat 28 in Kamerik. 
De beheerders zijn Cees en Ingrid Schip-
pers.

AED Kamerik WhatsAppgroep
Ben jij betrokken en wil je graag met jouw 
AED kennis iets betekenen voor jouw ge-

In de eerste maanden van volgend jaar 
geeft de vereniging weer nieuwe cursus-
sen over reanimeren met een AED. Voor 
meer informatie kunt u de Facebook-pagi-
na bekijken. 

AED van het Dorpsplatform
Naast de AED van de EHBO-vereniging 
hangt er sinds 2018 ook een AED aan 
de muur van de huisartsenpraktijk in 
Kamerik, Meent 1, die toegankelijk is voor 
burgerhulpverleners. De AED is beschik-
baar gesteld door de huisartsenpraktijk en 
de gevelkluis met pincode is aangeschaft 
door het Dorpsplatform Kamerik. Een 
mooie samenwerking, waardoor de AED 
dag en nacht bereikbaar is.

De AED is aangemeld bij HartslagNu, 
daardoor kunnen burgerhulpverleners 
gewaarschuwd worden door 112. De 
hulpverlener wordt geïnformeerd over de 
pincode en de locatie van het slachtoffer.

AED beschikbaar gesteld door EHBO Kamerik

Christien te zien.
Ik mis de huispiet, waar is deze?
Huispiet is ergens anders een feestje aan het 
vieren.
Vindt u het leuk dat het grote Pietenhuis 
veranderd is?
Alles verandert, dus ook het Pietenhuis.
Komt u ook aan de Kanis, nu men daar 
werkt?
Natuurlijk, ik ga gewoon over de daken.
Ik wens u een hele mooie periode in Kame-
rik en de Kanis. 
Alvast gefeliciteerd!

Langs deze weg wil ik Sint Nicolaas en Jevaka 
danken voor de mogelijkheid van dit gesprek.
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Kamerikse evenementen

Kamerik Proeft Wintereditie 2019

Ook dit jaar is er weer een Kamerik Proeft 
editie in de winter georganiseerd – en wel 
op zaterdag 14 december. Vanaf 16.00 uur 
tot 21.00 uur was jong en oud welkom in de 
Schulenburch te Kamerik. 

Er waren in de Rabozaal kinderactiviteiten, 
met dank aan de Sleutelclub die een leuke 
Workshop “Kerstman maken van vilt om een 
fles” had verzorgd en wat mooie producten 
te koop had. Ook Klein Kamerik was verte-
genwoordigd, met knutselwerkjes van 2-6 
jaar om in de houten kerstbomen te hangen. 
Daarnaast kon je je laten schminken. De 
kerstman, met wie verschillende kinderen 
op de foto zijn geweest, liep rond tot 18:30. 
Voor twee leeftijdsgroepen waren er lucht-

kussens, en voor groot en klein een gezellige 
kerstfilm om weer even tot rust te komen. 

Vooraan bij de deur stond de ijskraam 
Anja Vernooij met een twinkelende beker 
heerlijk biologisch ijs. In de grote zaal waren 
verschillende kraampjes, met bijvoorbeeld 
kaarten en sieraden etc. voor Oeganda en 
mooie groene kerststukken te koop voor het 
goede doel organisatie tegen slavernij. Ook 
kon je een Kaart van Kaat kopen bij Chantal, 
creatieve natuurlijke tuinversiersels van John 
Christiaanse, kleding en sieraden bij Maud en 
je heerlijk laten masseren via de stoelmassa-
ge van Marjolan. Rijnaerde had vogelkransen 
en houten vogelhuisjes.

Er waren diverse horeca-exploitanten die 
weer heerlijke hapjes, broodjes en drankjes 
in de verkoop hadden, waaronder Vin d'Es, 
Chez Michel, de Herberg, Kameryck en na-
tuurlijk de Schulenburch. 

Els en Tineke hebben veel mooie prijzen bij 
de Kamerikse ondernemers geworven en 
hiervan een verloting gehouden, met als doel 
opbrengst voor de plantenbakken die elke zo-
mer onze beiden dorpskernen vrolijk kleuren. 

Met dank aan de muzikale omlijsting van DJ 
Hans Breedveldt, een dansoptreden door 
D’joy en het optreden van het koor Bravour 
was het weer een gezellige Kamerikse avond. 
Wij willen nog even danken onze vrijwilligers 
en maatschappelijke stagiaires en zeker ook 
onze inmiddels vertrokken commissieleden 
Els Bakker, Tineke Maarleveld en Janny van 
Es. Aan degenen die jaren geleden deze 
commissie hebben opgestart, hebben we dit 
gezellige evenement te danken. 

Terugkijkend op een succesvolle avond kun-
nen we nu alvast zeggen dat de zomereditie 
voorbereidingen alweer binnenkort zullen 
gaan starten. 

Zodra de datum bekend is zullen we dit laten 
horen!

De verloting voor de plantenbakken op Kamerik Proeft heeft 750 euro 
opgebracht. Iedereen die lootjes heeft gekocht, ontzettend bedankt! 
We kunnen hier weer een groot deel van de planten mee bekostigen. 
Heel veel dank ook aan alle ondernemers die de prachtige prijzen 
hebben geschonken.  Zonder jullie bijdrage hadden we geen verloting 
kunnen organiseren. 

De hoofdprijs, een nachtje en een diner in het stadshotel, werd helaas 
niet afgehaald. D.m.v. een veiling heeft dit gelukkig alsnog 135 euro 
opgebracht. Dit erbij opgeteld en met nog een bedrag van 200 euro 
door twee sponsoren, hebben we in totaal 1100 euro te besteden.

Helaas komen we nog ongeveer 500 euro tekort om alle bakken weer 
te vullen. Vindt u het ook belangrijk dat de bloembakken er volgend 
jaar weer allemaal komen? Dan kunt u ons altijd steunen door een 
bedrag over te maken op rekeningnummer NL36RABO0168755157, 
t.n.v. Kamerik Leeft, t.b.v. de plantenbakken.

Plantenbakken Kamerik/Kanis
Met dank aan: QB-TEC, MAKON, Van der Meer, Kameryck, Plus, 
Tuithof, Christien Nap, John Okkerman, Chez Michel, Tal-ICT, De Osim, 
van der Tol, Vin d’Es, Gave specials, Hairpoint, Rotary, De Beekhoeve, 
Parvani, Den Hollander, Garage Midland, MAHO, Zwetsloot.

Tineke Maarleveld en Els Kwakkebos

De ondernemersvereniging Kamerik-Kanis organiseert op zaterdag 1 februari 2020 haar achtste verenigingenspel. Vorig jaar waren De 
Zwaantjes de winnaars. Gaan zij er straks opnieuw met de eerste prijs vandoor of staat er een nieuwe winnaar op het podium? Het maxi-
male aantal deelnemende teams van vier personen is 90, wat ook qua ruimte het maximum is dat de sporthal De Schulenburch aan kan. 
De inschrijving loopt inmiddels al enkele weken en er kan nog worden ingeschreven. De inschrijving sluit op maandag 13 januari aanstaan-
de. Wanneer het maximum aantal teams is bereikt worden nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst geplaatst. U kunt inschrijven door een 
e-mail te sturen naar: verenigingenspel@ov-kamerik.nl.

Verenigingenspel 2020



14   Kamerik Vandaag nieuws

Nieuws van onze ondernemers

Met dank aan Michel ’t Hart en Tamara 
Feddema van Chez Michel is er weer gedeel-
telijk voorzien in het gat dat gevallen is door 
het verdwijnen van de winkel van Samsom 
en bakkerij Tersteeg. Zij hebben er voor 
gezorgd dat bakker Griffioen uit Harmelen 
de Kamerikers weer kan voorzien van alle 
soorten brood, banket, koek en chocolade. 
Hieronder geeft Michel 't Hart zijn visie.

Schoenmaker blijf bij je leest. Waarom ben 
je in de brood- en banketbranche gegaan?
Puur een samenloop van omstandigheden. 
In anderhalf jaar tijd zijn in Kamerik nu drie 
ondernemers gestopt: slagerij Zwetsloot, de 
Winkel van Samson en Bakkerij Tersteeg; een 
ingrijpende verschraling van het aanbod. Ik 
vind dat er in ons dorp een warme bakker 
hoort te zijn. Toen Bakker Tersteeg stopte 
en de winkel leeg kwam te staan, was het 
een voor de hand liggende keuze om in die 
behoefte te voorzien.
Ik zit er eigenlijk alleen in als ondernemer. 
Alles in de winkel wordt geregeld door Iris en 
Aimee in samenwerking met bakker Griffioen 
uit Harmelen. Iris [rechts op de foto] is haar 
loopbaan in het brood- en banketwezen zo’n 
25 jaar geleden begonnen bij de winkel van 
Maarleveld in Woerden, later overgenomen 
door Brokking. Alsof het voorbestemd was, 
stopte Brokking deze zomer en was Iris met 
al haar ervaring beschikbaar voor een nieuwe 
uitdaging in Kamerik. 

Waarom zouden Kamerikers hun brood bij 
jou halen in plaats van, bijvoorbeeld, de 
Plus?
Kijk, brood van Griffioen of Versluis, ieder 
assortiment heeft zijn eigen karakter en zijn 
eigen liefhebbers. Wat wij extra kunnen leve-
ren is service op maat. We kunnen brood 

Ondernemersvereniging vierde 50-jarig bestaan
De Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis (OVK) vierde op vrijdag 15 november haar 50-jarig 
bestaan in de Schulenburch. Het werd een mooi feest, waarin onder het genot van een heerlijk 
buffet en de nodige drankjes, herinneringen werden opgehaald door de aanwezige onderne-
mers en hun partners. 

Een van de hoogtepunten van het verder informele feest was de presentatie van het jubile-
ummagazine (zie onderschrift foto), ter gelegenheid van het jubileum samengesteld door de 
bestuursleden Marian Stoof, Annie Kooijman en Paul Zwetsloot. De ondernemersvereniging 
draait als nooit tevoren en telt momenteel zo’n 90 leden. Nieuwe leden zijn altijd welkom, het 
kost maar 75 euro per jaar!

Aanmelden kan via lidworden@ov-kamerik.nl of via een van de bestuursleden.

Een digitale uitgave van het jubileummagazine kunt u 
vinden op www.kamerikvandaag.nl, op onze vereni-
gingenpagina (onder "voorzieningen").

Nieuwe bakker op het dorp: Griffioen Brood & Banket

en banket aanpassen aan de individuele 
wensen van de klanten. Daar is behoefte aan 
en dat wordt door onze klanten zeker op prijs 
gesteld.

Hoe denk jij een (dik besmeerde?) boter-
ham te kunnen verdienen? Bakker Versteeg 
stopte. Wat ga jij anders doen?
Ik denk dat twee factoren een rol spelen: de 
ruimere openingstijden en de gunfactor. Ik 
denk dat een bakker in principe van maandag 
tot en met zaterdag de hele dag open moet 
zijn en niet op maandag gesloten en alleen 
tijdens de ochtenden geopend tot 13.00 
uur. Daarnaast moeten mensen je het ook 
gunnen. Ze moeten het belangrijk vinden dat 
naast de supermarkt er ook wat kleinscha-
liger winkels zijn met een eigen (afwijkend) 
aanbod. 

Kunnen we een broodoorlog verwachten in 
Kamerik? 
Echt niet. In Harmelen heb je twee super-
markten en twee bakkers, die er allemaal 
goed van kunnen leven. Ik denk dat er in 
Kamerik ook meer dan voldoende ruimte is 
voor twee ondernemingen. 

Waarom heb je er ook een PostNL agent-
schap bij genomen?
Ook dit is gedaan uit het oogpunt van 
serviceverlening. Het is toch te gek dat er in 
Kamerik geen agentschap meer zou zijn. Dit 

servicepunt is vooral bedoeld is voor pakjes 
binnen Nederland en omringende landen. 
Voor bijvoorbeeld pakjes van en naar China 
is meer specialisatie nodig dan een dorps-
winkel kan bieden. Natuurlijk hoop je dat 
de mensen die pakketjes komen halen of 
brengen ook in de verleiding komen door al 
die lekkernijen die hier uitgestald staan, maar 
dat is zeker niet de belangrijkste reden. 

Je draait nu een paar weken. Kloppen jouw 
verwachtingen? 
Er zijn natuurlijk mensen die alleen een 
pakketje komen halen of brengen, maar er 
zijn (gelukkig) ook mensen die met meer dan 
alleen hun pakketje naar huis gaan. 

Hoe zien jouw toekomstplannen eruit? Ben 
je van plan om op termijn nog andere zaken 
over te nemen of verder uit te breiden?
Nee hoor, dit is prima zo. Ik hoop op deze 
manier een aantal jaren een leuk inkomen te 
verdienen.

De Kamerikse ondernemersvereniging is 
verheugd met deze uitbreiding en samen-
werking waardoor het winkelbestand in 
Kamerik zo goed mogelijk op peil gehouden 
kan worden en de inwoners goed bediend 
blijven worden.
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Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Email: info@valkcv.nl

centrale verwarming vanaf € 72,50 per jaar.

Informatie en 

verkrijgbaarheid:

Gerard Blokland

KAMERIK 

06 52073532

kalkaanslag is verleden tijd
met de Boshuis Waterontharder of Descaler

verkrijgbaarheid:

Gerard Blokland

KAMERIK 
www.boshuis.nl

specialist in waterbehandeling
waterontharders | ontijzering | healthy water | waterkoelers

Stoof & Computers!

De ondersteuning voor
Windows 7 Stopt!

WWW.STOOFIT.NL | 0348-423840

LET OP!

ICT voor thuis en op de zaak!
* Advies, nieuwbouw en installatie van hardware en software
* Service en onderhoud van hardware en netwerken
* Advies en realisatie van netwerken en VoIP
* Uitvoeren digitale virusbestrijding
* Onderhoudsabonnementen
* Email en webhosting

Contact 
Pieter Timmerman
T 0348-402986
Kamerik 

U kunt bij ons ook terecht voor: 
• IT beheer on- en offsite
• Project/migratie management
• Datalijnen en draadloze netwerken
• Nieuwe hard- en software

www.tal-ict.com

Wij zorgen voor 
meer snelheid!

Is uw PC traag?



   Kamerik Vandaag nieuws   16

• Restaurant ’t Ryck 
• Zalen met eigen terras aan het water
• Verschillende binnen- en buiten activiteiten
• Keuken met streekproducten 
 

Iets te vieren? 
Buitenplaats Kameryck is een inspirerende  
omgeving. Wij verwelkomen jullie graag!

Oortjespad 3, Kamerik • (0348) 400 771 
events@kameryck.nl • www.kameryck.nl

Buitenplaats Kameryck
Kom Ryckelijk Genieten! 

©
Cl

ic
ks

ho
ts

 fo
to

gr
afi

e Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!

www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl

Voorhuis 51b
Kamerik

0348-402123


